ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Επίδομα Ασθενείας /Ατυχήματος π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται, δικαιούνται επίδομα ασθενείας εφόσον
διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον
θεράποντα γιατρό του ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ, Κέντρου Υγείας και περιφερειακών

ιατρείων,

εξωτερικών

ιατρείων

νοσοκομείων

του

ΕΣΥ

καθώς

και

συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ, μπορεί να βεβαιώσει ανικανότητα για εργασία
μέχρι δεκαπέντε [15] ημέρες συνολικά, μέσα σε χρονική περίοδο ενός
ημερολογιακού έτους είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη .
Σε περίπτωση παράτασης της ανικανότητας ή εμφάνισης νέας πάθησης, μετά
την συμπλήρωση των 15 ημερών, η ανικανότητα βεβαιώνεται πάντοτε με
γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
Οι βεβαιώσεις ανικανότητας από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές,
ανεξαρτήτως αριθμού ημερών, παραπέμπονται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Για ασφαλισμένους που νοσηλεύτηκαν σε Δημόσιο Νοσοκομείο, η βεβαίωση
ανικανότητας για εργασία πέραν της νοσηλείας και μέχρι 30 ημέρες συνολικά
μπορεί να χορηγείται από τον, κατά τον Οργανισμό του Νοσοκομείου,
υπεύθυνο του οικείου Τμήματος.
Για ασφαλισμένους που νοσηλεύτηκαν σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
θεραπευτήρια, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ανικανότητας μέχρι 15 ημέρες, με
υπογραφή του θεράποντα γιατρού και του Διευθυντή της κλινικής.

Α. Επιδότηση μέχρι 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου
ημερολογιακού έτους):
α. Κοινοί Ασφαλισμένοι: Εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες εργασίας,
είτε κατά το προηγούμενο της αναγγελίας της ασθενείας ημερολογιακό έτος, είτε το

προηγούμενο

15μηνο,

χωρίς

να

συνυπολογίζονται

οι

ημέρες

εργασίας

που

πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου
β. Οικοδόμοι: Εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, όπως ανωτέρω και
διακόσιες (200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας σε οικοδομικές εργασίες μέσα στα δύο
ημερολογιακά έτη, τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή μέσα στο
προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, μη συνυπολογιζόμενων των ημερών που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μηνου ή
Εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο
της αναγγελίας της ασθενείας ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς
να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο
ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου
Β. Επιδότηση μέχρι 360 ημέρες, για την ίδια πάθηση:
Τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας μέσα στα δύο ημερολογιακά χρόνια, τα
αμέσως προηγούμενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειας ή στο 30μηνο χωρίς να
συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό
τρίμηνο του 30μήνου
γ) Επιδότηση μέχρι 720 ημέρες, για την ίδια πάθηση μετά τη συμπλήρωση των 360
ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ.
1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας).
ποσο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει ο
ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων
ημερών εργασίας του προηγούμενου της αναγγελίας της ανικανότητας προς εργασία
ημερολογιακού έτους.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ημερομίσθια ως ανωτέρω, για τον υπολογισμό του
επιδόματος ασθένειας, λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής
κλάσης που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του ημερομισθίου της τελευταίας
ημέρας εργασίας.
Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας του δικαιούχου
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού
ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, ούτε

του 70% του ημερομισθίου της

ασφαλιστικής κλάσης βάση της οποίας υπολογίζεται το επίδομα.
Κατ` εξαίρεση, για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες αποχής από την εργασία λόγω
ασθενείας, το ποσό του επιδόματος με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών,
ισούται με το 50% του καθοριζόμενου ποσού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι ανώτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 3ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό

ισχύει κάθε φορά, ούτε και του 35% του ημερομίσθιου της ασφαλιστικής κλάσης με την
οποία υπολογίζεται το επίδομα.
Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (εξαιρούνται τα πρόσωπα που απασχολούνται με
σχέση εργασίας σε σταθερό εργοδότη για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
της επιχείρησης του), δεν ισχύει η μείωση στο ποσό του επιδόματος για τις πρώτες 15
ημέρες επιδότησης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας θεράποντα ιατρού– αναρρωτική άδεια
2. Εξιτήριο νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής σε περίπτωση νοσηλείας και
γνωμάτευση θεράποντα ιατρού
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη που να πιστοποιεί την περίοδο αποχής του
ασφαλισμένου από την εργασία του.
4. Βεβαίωση αναστολής επιδότησης ΟΑΕΔ όταν υπάρχει ανεργία
5. Αντίγραφο IBAN
6. Δήλωση ατυχήματος με συμπληρωμένη την αναγγελία ατυχήματος από τον
γιατρό που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο ειδικό έντυπο που χορηγεί η
Υπηρεσία μας.

7. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον προσήλθαν ΕΚΑΒ, ΤΟΤΑ,
σχετική βεβαίωση και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 τα στοιχεία του

υπαιτίου του ατυχήματος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμό κυκλοφορίας του ζημιογόνου οχήματος, ασφαλιστική εταιρεία ) και
εάν θα υποβάλλει αγωγή η συμβιβασμό την υποχρέωση να ενημερώσει
τον ασφαλιστικό του φορέα

Στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις για
την επιδότηση, αρκεί η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στο Εκτός
Εργασίας Ατύχημα είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού αριθμού ημερών ασφάλισης που
ισχύουν για το Επίδομα Ασθένειας.

Προθεσμία αναγγελίας του ατυχήματος:
Εμπρόθεσμη θεωρείται η αναγγελία ατυχήματος που γίνεται μέσα σε 5
εργάσιμες ημέρες από την επομένη του ατυχήματος ή από την έξοδο από το
νοσοκομείο . Όταν το ατύχημα έχει σαν συνέπεια την απόλυτη αναπηρία ο χρόνος
αναγγελίας παρατείνεται μέχρι ένα έτος και όταν έχει σαν συνέπεια το θάνατο
μέχρι δύο χρόνια.
Από 01/01/2021 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα εφαρμογή της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών στους
ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και από 22/01/2021 τέθηκε σε λειτουργία από τον eΕΦΚΑ η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης επιδόματος
ασθενείας από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτής της
λειτουργίας σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του π.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
Συνεπώς οι ασφαλισμένοι του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ έχουν τη δυνατότητα υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης επιδόματος ασθενείας για κοινή νόσο με χρήση
των κωδικών taxis-net. Ο ασφαλισμένος αφού επικαιροποιήσει τα ατομικά του
στοιχεία και προσθέσει τον εργοδότη, αναρτά τη γνωμάτευση του θεράποντα
ιατρού σε περίπτωση χειρόγραφης και σε περίπτωση ηλεκτρονικής καταχωρεί τον
κωδικό γνωμάτευσης και πραγματοποιεί αναζήτηση.
Εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χορήγησης επιδόματος
ασθενείας για τον χρήστη ασφαλισμένο και τον χρήστη εργοδότη έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Επίδομα Ασθενείας π. ΤΑΞΥ

Δικαιούχοι για επίδομα ασθενείας είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι Ξενοδοχοϋπάλληλοι και
εργαζόμενοι στον Τομέα του επισιτισμού ασφαλισμένοι τ. Ειδικού Λογαριασμού
Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Προϋποθέσεις
α) Μη λήψη επιδόματος ασθενείας από άλλο Φορέα

β) Αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
ασφαλισμένου πέραν των τριών (3) ημερών
γ) Πραγματοποίηση εκατό (100) τουλάχιστον ημερών εργασίας, είτε κατά το
προηγούμενο της αναγγελίας της ασθενείας ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο
15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το
τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου.
Ποσό Επιδόματος:
α. Για αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, ποσό ίσο με το 50% του 1/25 του μέσου όρου
των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου προ της ασθένειας τριμήνου εργασίας
β. Για αμειβόμενους με ημερομίσθιο, με το 50% του μέσου ημερομισθίου, του προ της
ασθένειας τριμήνου, βάση των οποίων υπολογίστηκαν οι εισφορές
Το επίδομα ασθένειας, προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και
δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 70% ημερήσιου όρου των αποδοχών επί των οποίων
υπολογίστηκε το επίδομα.
Διάρκεια Επιδότησης:
α) Μέχρι 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου
ημερολογιακού έτους).
β) Μετά τη συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300
ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της
πάθησης ή στο 30μηνο χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν
μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μήνου
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαιολογητικά όμοια με τα όσα αναφέρονται στους ασφαλισμένους π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ατύχημα:
Στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία (που διαρκεί πέραν των 3 ημερών) λόγω
ατυχήματος, για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας δεν απαιτείται η συμπλήρωση των
100 ημερών εργασίας.
Για τον υπολογισμό του ποσού του επιδόματος ασθενείας, λαμβάνεται υπόψη το
ημερομίσθιο που λάμβανε ο ασφαλισμένος κατά την ημέρα του ατυχήματος και το επίδομα
καταβάλλεται από την ημέρα της αναγγελίας του.
Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτούνται 50 ημέρες ασφάλισης.
Δικαιολογητικά όμοια με τα όσα αναφέρονται στους ασφαλισμένους π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίδομα Ασθενείας λόγω εργατικού ατυχήματος π. ΟΑΕΕ
Χορηγείται σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για την άσκηση του επαγγέλματος
που οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην
ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού
(εργατικό ατύχημα), και καταβάλλεται στον παθόντα χρηματικό επίδομα, ανεξάρτητα εάν
η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί
Για την χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η διάρκεια της ανικανότητας να υπερβαίνει
τις τριάντα ημέρες σύμφωνα με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
του ΠΕΔΙ.
Για τη θεμελίωση του δικαιώματος απαιτείται το ατύχημα να αναγγελθεί στην αρμόδια
Υπηρεσία Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που έγινε
Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται
ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμά του και μέχρι τέσσερις
(4) μήνες κατ ανώτατο όριο
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου ή
κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την
ημέρα του ατυχήματος.
Το επίδομα του εργατικού ατυχήματος χορηγείται από την ημερομηνία εγγραφής στον
ΟΑΕΕ και εφόσον είναι ταμειακά ενήμερος.`
Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ ή τα μέλη οικογενείας τους έχουν αξίωση
προς αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε σε αυτούς (ασθένεια, αναπηρία, θάνατος)
από ατύχημα που έπαθαν από υπαιτιότητα τρίτου η αξίωση αυτή μεταβιβάζεται στον π.
ΟΑΕΕ, για το ποσό που αυτός οφείλει ασφαλιστικές παροχές στο δικαιούχο της
αποζημίωσης (άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Δήλωση Ατυχήματος (περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου, το ασκούμενο
επάγγελμα, τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα, τις πρώτες
βοήθειες που του παρασχέθηκαν, τον τόπο που μεταφέρθηκε ο παθών, το
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του θεράποντα ιατρού, των μαρτύρων και κάθε
άλλο κρίσιμο στοιχείο)

3. Ιατρική γνωμάτευση άδειας πάνω από τριάντα ημέρες συνεχόμενη από την
ημερομηνία του ατυχήματος και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής
4. Μαρτυρικές καταθέσεις (2)
5. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον προσήλθαν ΕΚΑΒ, ΤΟΤΑ, σχετική
βεβαίωση και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 όπου δηλώνει τα στοιχεία

του υπαιτίου του ατυχήματος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμό κυκλοφορίας του ζημιογόνου οχήματος, ασφαλιστική εταιρεία ) και
εάν θα υποβάλλει αγωγή η συμβιβασμό την υποχρέωση να ενημερώσει
τον ασφαλιστικό του φορέα .
6. Αντίγραφο IBAN

